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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het jaar 2009 was het opstartjaar voor het 'Interphase' programma. De belangrijkste doel-
stelling was de vacante oio- en postdoc posities op te vullen met geschikte kandidaten, en dat 
is gelukt. Inmiddels zijn alle vacante posities bezet en is het programma in een volgende fase 
aangekomen, namelijk het op stoom brengen van de promotieprojecten en het optimaal 
benutten van de interacties tussen de verschillende groepen. 
 
Om die interacties verder gestalte te geven zijn twee programmameetings gehouden, een 
eerste kick-off meeting op 21 april 2009 in Enschede, waarbij voornamelijk nog de groeps-
leiders aanwezig waren en andere oio's en postdocs uit de deelnemende groepen, en een 
tweede meeting in Amsterdam op 24 september 2009, waarbij veel net begonnen oio's zichzelf 
konden voorstellen, met elkaar kennis konden maken en kennis konden nemen van de 
essenties en stand van zaken met betrekking tot de interfaces in oxidische materialen. 
 
Om dit laatste aspect verder in te vullen werd, conform het programmavoorstel, tijdens deze 
Amsterdam bijeenkomst ook de basis gelegd voor een Lorentz Center workshop. Deze work-
shop is in April 2010 in Leiden gehouden, en was een groot succes. In meer detail zal daarover 
in het jaarverslag van 2010 worden bericht. 
 
Ook is er een start gemaakt met de 'round robin' uitwisseling van de oio's en postdocs ,zoals in 
het programmavoorstel beschreven, Met name zijn de jonge Twentse onderzoekers een tijd in 
Nijmegen geweest, om gezamenlijk met hun Nijmeegse collega's metingen uit te voeren bij 
hoge magneetvelden. Hier zijn zeer interessante gegevens uitgekomen die zeker nog tot publi-
caties zullen leiden. 
 
Het meest aansprekende resultaat van het afgelopen jaar werd behaald aan multilaags-
systemen van 2 eenheidscellen LaAlO3 en 1-2 eenheidscel(len) SrTiO3 op TiO2-getermineerde 
SrTiO3 substraten. Het blijkt dat in dergelijke configuraties een tweedimensionaal elektron gas 
ontstaat aan het interface tussen het SrTiO3 substraat en de LaAlO3 laag, en een tweedimensio-
naal hole gas aan het oppervlak van de SrTiO3 toplaag. De afstand tussen beide is slechts 
ongeveer 1 tot 1.5 nm, iets wat in halfgeleiders onmogelijk is.  Dit resultaat is in April 2010 
gepubliceerd in Physical Review Letters. Vervolgonderzoek richt zich onder anderen op het 
optreden van mogelijk nieuwe interacties tussen de elektron-laag en de gaten-laag, inclusief de 
vorming van exciton-achtige toestanden en hun condensaten. 
 
Behalve de metingen in Nijmegen aan in Twente ontwikkelde dunne lagen structuren zijn er 
ook samples naar Delft en Amsterdam gegaan. Deze worden momenteel onderzoek met 
diverse microscopie en spectroscopie technieken. Er vindt regelmatig overleg plaats, zowel 
tussen de groepsleiders als tussen de promovendi/postdocs, over de interpretatie van de 
resultaten en ideeën voor vervolgonderzoek.  
 
Voor 26 mei 2010 is er weer een algemene programmabijeenkomst gepland, ditmaal georga-
niseerd door de groep in Nijmegen. Bij deze bijeenkomst zullen ook afspraken worden 
gemaakt over de verdere invulling van het oio/postdoc round robin initiatief. 
 
Al met al ligt het programma goed op schema, en hebben alle deelnemende groepen hun 
bijdrage naar behoren ingevuld. De werkzaamheden zijn conform het programmavoorstel, 
zowel organisatorisch als wetenschappelijk-inhoudelijk. Er hoeven dus geen aanpassingen te 
worden gemaakt aan de programmabeschrijving. 
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 FOM - 08.1864/1 
 datum: 01-01-2010 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 108. 
  
Title (code) Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces 

in complex oxide heterostructures (IP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp 
  
Duration 2009-2013 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
 
Concise programme description 
a. Objectives 
The prime goal of this FOM programme is to create, investigate and control novel electronic 
and magnetic phases, arising from electronic and orbital reconstruction at hetero-interfaces in 
complex oxides.  
 
The concrete objectives of the programme are: 
I:  To establish a theoretical basis for the identification of the most promising combinations of 

materials and the understanding of their interface characteristics. 
II:  The experimental realization of atomically designed interfaces in these materials.  
III: The micro-structural and spectroscopic characterization of these interfaces.  
IV: The investigation and understanding of their electronic and magnetic transport properties, 

especially focusing on the occurrence of new phases and the fabrication of novel devices. 
 
b. Background, relevance and implementation 
In many ionic materials, such as the complex oxides, surfaces created along specific crystalline 
directions become electrically polarized. Equally, such electronic polarization can occur at the 
hetero-interface between two abutting materials. This polarization implies that the electrostatic 
potential would diverge when moving from the interface into the bulk. As such a divergence is 
energetically not allowed, this phenomenon is also known as a 'polar catastrophe'. Nature 
deals with this situation by reconstructing the electronic configuration of the interface.  
 
A tantalizing consequence of such an electronic reconstruction is that it provides a means to 
create, and ultimately to control and exploit, novel electronic and magnetic phases that 
intrinsically cannot exist in the bulk. Moreover, being bound to the interface, these phases are 
characterized by a reduced dimensionality, providing a rich basis for exciting new physics.  
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By pulsed laser deposition, interfaces will be realized between complex oxides. These will be 
studied by microscopy, spectroscopy and transport measurements. In addition, a theoretical 
basis will be developed to describe their properties and to predict novel features.  
 
Such studies will not only greatly enhance the basic understanding of the materials involved, 
but will also represent important steps in the quest for electronic nano-devices 'beyond Moore'. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 453 800 801 646 275 - - 2.975 

FOM-basisinvesteringen 120 - - - - - - 120 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 573 800 801 646 275 - - 3.095 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1410 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1623 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1863 
 
 
Remarks 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: COMOP 50%, NANO 50% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in complex 
oxide heterostructures' (nr. 108) 

 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2009 - 0,6 0,8 - 72 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - 4 8 3 

 
 
Promoties 

2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-A-11

Werkgroepleider Prof.dr. M.S. Golden

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr. A. de Visser

FOM-programma
Inter-phase - New electronic and magnetic states at

interfaces in complex oxide heterostructures

Titel van het project +

nummer

Spectroscopic studies on oxide films and

heterostructures 08IP06

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

E Slooten OIO 01 sep 2009 31 aug 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

E. Slooten, Hard x-ray photoemission of STO/LAO heterointerfaces, Network meeting of
FOM managed programme Interphase, Amsterdam, 24-09-2009. Talk., 24 sep 2009, Amsterdam
Amsterdam, NL

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften
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M. S. Golden Member of the advisory committee (CvA) of the Nijmegen NCAS facility. 1.
M. S. Golden Editorial board member, open access journal in condensed matter and AMO
physics entitled PMC Physics B. 

2.

M. S. Golden Review Committee Member (sub committee Hard condensed matter -
Electronic & Magnetic Structure), ELETTRA, Trieste, IT. 

3.

M. S. Golden Member of the Scientific Panel for reviewing beamtime proposals,
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB). Scientific college: C4
Electronic Structure (not magnetism) [HZB's title, not mine]. 

4.

M. S. Golden 17th March 2009. Invited to take part in the research evaluation of
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), presenting a talk and analysis
of the synchrotron facility BESSY from the user's point of view. Committee chair: Prof.Joel
Mesot. 

5.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Commercialization of the CARVING cryomanipulator, a joint development between the
UvA-WZI and the Paul Scherrer Institut, Villigen. Commercial partner: SPECS GmbH
(http://www.specs.de). Licensing formalities concluded in 2009, market launch expected
2010.

1.

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

M. S. Golden 20 March 2009. Speaker at the public symposium ' Heilige gralen in de fysica'
of the Marie Curie student organisation, RUN. Title: Not 'if' but 'when': room temperature
superconductivity. 

1.

M. S. Golden 22 Nov 2009. 'Expert Vraagbak'. Klokhuis Vragendag, NEMO Science Center,
Amsterdam. 

2.

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

M. S. Golden 8, 15, 22 October & 4 December 2009. Series of four lectures (fall term) to the
Doctoral School (3e Cycle) of the Conference Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO).
Title of lecture series: Spectroscopy of Quantum Matter lecture notes online at:
http://www.cuso.ch/3e-cycle/physique/programme/ 

1.

e. Overige professionele producten (software etc.)

M. S. Golden 9 November 2009, Montessori Lyceum, Amsterdam. Presentation and
demonstrations to kick-off the school's Science Week. Title: Science: a personal view. 

1.

M. S. Golden 8, 15, 22 October & 4 December 2009. Series of four lectures (fall term) to the
Doctoral School (3e Cycle) of the Conference Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO).
Title of lecture series: Spectroscopy of Quantum Matter lecture notes online at:
http://www.cuso.ch/3e-cycle/physique/programme/ 

2.

E. van Heumen 10 June 2009 Superconductivity. Demonstrations, presentation and lab tour
for a group of Danish secondary school pupils (+ teacher). Amsterdam. 

3.
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Werkgroep FOM-L-15

Werkgroepleider Prof.dr. J. Zaanen

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's

FOM-programma
Inter-phase - New electronic and magnetic states at

interfaces in complex oxide heterostructures

Titel van het project +

nummer

Many body interactions and long range ordered

phases at oxide hetero-interfaces 08IP04

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

JWF Venderbos OIO 01 jul 2009 30 jun 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-27

Werkgroepleider Prof.dr.ing. D.H.A. Blank

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr. A.J.H.M. Rijnders

FOM-programma
Inter-phase - New electronic and magnetic states at

interfaces in complex oxide heterostructures

Titel van het project +

nummer

Fundamentals of growth and realization of

high-quality oxide heterostructures 08IP02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

HJA Molegraaf WP/T 01 apr 2009 31 mrt 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

D.H.A. Blank, A.J.H.M. Rijnders, Oxides offer the write stuff, NATURE
NANOTECHNOLOGY, 4, 279-280, 2009

1.

M. Huijben, A. Brinkman, G. Koster, A.J.H.M. Rijnders, J.W.M. Hilgenkamp, D.H.A. Blank,
Structure-Property Relation of SrTiO3/LaAlO3 Interfaces, ADVANCED MATERIALS, 21, 
1665-1677, 2009

2.

M. Salluzzo, J.C. Cezar, N.B. Brookes, V. Bisogni, G.M. De Luca, C. Richter, S. Thiel, J.
Mannhart, M. Huijben, A. Brinkman, A.J.H.M. Rijnders, G. Ghiringhelli, Orbital
reconstruction and the two-dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface, PHYSICAL REVIEW LETTERS
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 102, 166804, 2009

3.

S.S.A. Seo, Z. Marton, W.S. Choi, G.W.J. Hassink, D.H.A. Blank, H.Y. Hwang, T.W. Noh, T.
Egami, H.N. Lee, Multiple conducting carriers generated in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures, APPLIED PHYSICS LETTERS
APPLIED PHYSICS LETTERS, 95, 082107, 2009

4.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

M. Huijben, H.J.A. Molegraaf, A.J.H.M. Rijnders, D.H.A. Blank, Magnetoelectric coupling at1.
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La0.7Sr0.3MnO3/BiFeO3 interfaces, Physics@FOM Veldhoven, 21 jan 2009, Veldhoven, 
Nederland

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-29

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr. ir. A. Brinkman

FOM-programma
Inter-phase - New electronic and magnetic states at

interfaces in complex oxide heterostructures

Titel van het project +

nummer

Device-aspects, coherence, electron-correlation and

confinement of oxide hetero-interfaces 08IP01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

S Wenderich OIO 01 okt 2009 30 sep 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

H. Hilgenkamp, Electronic and magnetic effects at interfaces in complex oxides, Turkish
Academy of Sciences (TUBA) Young Outstanding Scientists convention, 26 sep 2009, Zonguldak
Zonguldak, Turkey

1.

H.Hilgenkamp, Conducting interfaces between insulating oxides, NL-UK Easy-Meeting on
Condensed Matter Physics, 07 mei 2009, Leiden, The Netherlands

2.

H. Hilgenkamp, Electronic and magnetic effects at complex oxide interfaces, WPI Advanced
Institute for Materials Research Annual Workshop 2009, Tohuku University, 04 mrt 2009, Zao Miyagi
Zao Miyagi, Japan

3.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

H. Hilgenkamp, Electronic and magnetic effects at interfaces in complex oxides, Colloquium
at Department of Chemistry, Dalian University of Technology, 09 sep 2010, Dalian, China

1.

H. Hilgenkamp, Electronically active interfaces in complex oxides, Fysica 2009 Conference
of the Nederlandse Natuurkundige Vereniging NNV, 24 apr 2009, Groningen, The
Netherlands

2.
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H. Hilgenkamp, Electronic and magnetic effects at interfaces in complex oxides, User
Meeting Euromagnet II, 30 okt 2010, Nijmegen, The Netherlands

3.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Lid KNAW De Jonge Akademie (Hilgenkamp)1.
Lid FOM Raad van Bestuur (Hilgenkamp)2.
Lid FOM COMOP werkgemeenschapscommissie (Hilgenkamp)3.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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